
Varianta postele s úložným prostorem BOXVarianta postele v rozměru 140 x 200 cm Varianta postele s motorovým polohováním

Dekory

akát lakeland dub sonoma dub ferarra
světlý

dub corbridgebuk bavaria dub ferarra
černohnědý

bílé dřevo dub halifax
bílý

dub halifax
přírodní

dub kansas
hnědý

dub halifax
tabák

ořech dijon borovice
jackson

bílá platina ledově bílá

Prémiové  (za příplatek)

18|19

Rozměry

§ výška zadního čela a zvýšených boků: 86 cm

§ výška horní hrany postranice od podlahy: 50 cm

§ vnější šířky postele (pro matrace 90, 100, 120, 140):

 98 / 108 / 128 / 148 cm

§ vnější délky postele (pro matrace 200, 210 a 220 cm):

 204 / 214 / 224 cm

§ hloubka zapuštění nosných patek pro rošty od horní 

 hrany postranice je: 10 - 21 cm (4 polohy)

Provedení
LTD, 15 typů dekorů§ 

§ tloušťka desek: 38 mm (robustní provedení)
§ ABS hrany: 2 mm
§ zvýšená nosnost rámu postele
§ úložný prostor BOX (za příplatek)
§ 5 let prodloužená záruka na konstrukci
§ možnost nastavení výšky lehací plochy
 včetně zvýšené „senior”
§ určení pozice boku: Pravý bok - při čelním 
 pohledu na postel je bok vpravo. Levý bok 
 při čelním pohledu vlevo.

Jednopostel se zaměřením na potřeby pečovatelského 

lůžka.

Postel Medita je ideálním řešením jako pečovatelské 

lůžko, dětská nebo studentská postel a také standardní 

jednopostel. Zvýšené čelo nad postranicí postele podél 

postranice přináší možnost oddělení se od stěny nebo 

slouží jako podpora uživateli. Základní varianta postele 

Medita je bez zvýšených krajních boků. Za příplatek je 

možné postel vybavit jedním levým nebo pravým 

bokem a nebo využít provedení se dvěmi boky.

MEDITA pečovatelská postel

Postel MEDITA levý nebo pravý bokPostel MEDITA bez boků Postel MEDITA levý a pravý bok
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